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Relacja uczniów
z pobytu w Brukseli

N

ajcudowniejsza wyprawa w naszym życiu trwała od 16 do 20 listopada 2005r.
W ramach programu Socrates Comenius gościłyśmy w stolicy Belgii - Brukseli.
Od samego początku spotykały nas same niesamowite przygody. Pierwsza, która pozostanie niezapomniana, to lot samolotem. Pełne radości i bardzo podekscytowane weszłyśmy na jego pokład. Start był
niesamowity, z lądowaniem miałyśmy troszkę problemów, lecz nawet i to potrafiłyśmy znieść bardzo dzielnie. Z lotniska w Brukseli miałyśmy okazję jechać srebrnym jaguarem. Przemiły pan zawiózł nas pod
hotel, gdzie miałyśmy spotkać się z naszymi "tymczasowymi rodzinami". Zdarzenia losowe sprawiły, że to
Klaudia zamieszkała z Emanuelą, natomiast ja z 16-letnią Rosą.
Następnego dnia, pełne obaw ale i przyjemnie podekscytowane ;), poszłyśmy na zajęcia do szkoły.
Nawet w takim bajkowym mieście jak Bruksela, trzeba się zrywać z łóżka o 7 rano… Widok po przekroczeniu bramy szkoły, zaparł nam dech w piersiach. Która polska szkoła składa się z kilku budynków? A teren,
wokół niej jest tak ogromny? Oprócz budynków szkoły są jeszcze: kafeteria, stołówka, salka teatralna oraz
boiska szkolne. Szkoła istnieje od 48 lat. Uczniowie to zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak
i siedemnastoletnia młodzież. Należą oni do różnych sekcji językowych (jest ich 8). Większość z nich to
emigranci przybyli do Brukseli z różnych stron świata. Organizacja zajęć jest nieco inna niż w polskiej
szkole. Najbardziej spodobało nam się to, że posiadają oni jeden segregator, zeszyt do wszystkich przedmiotów, nie noszą książek.
Tego dnia odbyło się też przedstawienie, w którym brały udział nasze
koleżanki. W czwartkowych i piątkowych spotkaniach nauczycieli ze szkół, które biorą udział w projekcie,
uczestniczyłyśmy jedynie kilka minut.
W piątek miało miejsce zdarzenie, na które czekałyśmy od samego początku - zwiedzanie Parlamentu
Europejskiego. Miałyśmy okazję zobaczyć salę, w której obradują przedstawiciele państw. Budynek
również zrobił na nas wrażenie, zresztą jak wszystko w Brukseli.
Po przyjeździe do "naszych domów" (mieszkałyśmy w zupełnie innych dzielnicach i niestety z dala od
siebie) rodzinki zaproponowały nam wypad na miasto. Klaudia zwiedzała je samochodem. Natomiast ja
i Rosa, jak to kobiety, wybrałyśmy się pobuszować po sklepach - przy okazji spotkałyśmy się z jej przyjaciółmi i poznałam nocne, weekendowe życie Brukseli.;) Tak na marginesie dodam, że młodzi
Brukselczycy spędzają piątkowe wieczory bardzo podobnie do nas. ;) Kiedy wracałyśmy z naszych wojaży,
zdałam sobie sprawę, że już jutro odlatujemy…
Dzięki tej przygodzie polubiłyśmy nawet lądowania samolotem. Nie wspominając o samym locie, podczas którego towarzyszył nam bardzo przystojny steward. ;)
Często wracamy do tych wspomnień… Przeglądamy zdjęcia, wspominamy z Klaudią różne sytuacje…
Sentyment do tego miasta pozostanie w nas na zawsze. W końcu zostawiłyśmy tam cząstkę siebie…

Na podstawie relacji Joanny Kurzak i Klaudii Kowalczyk z klasy III c
opracowała Magdalena Gzela z klasy I b
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Katedra St-Michele et St-Gudule

Budynki Parlamentu Europejskiego.

Bruksela
Zwiedzanie Grande Place

Szkoła goszcząca nas Ecole Europeenne Bruxelles

Pod pomnikiem burmistrza Brukseli i jego
ukochanego psa
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Konkurs Plastyczny “HISTORIA W KROPLI BURSZTYNU””
R o z s t r z y g n i ę c i e !!!
W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego w naszym
liceum zorganizowano konkurs plastyczny, który był dopełnieniem naszych zmagań z tematem bursztynowego szlaku.
Uczniowie mieli za zadanie rozpatrzyć pod kątem plastycznym
temat: "Historia w kropli bursztynu". Głównym koordynatorem
tego przedsięwzięcia była pani mgr Elżbieta Latos. To do niej
napływały wszystkie prace, a trzeba powiedzieć, że było ich bardzo dużo, bo aż 109. Do obowiązku pani mgr Elżbiety Latos
należało przygotowanie uczniów do tematu od strony technicznej. Przedstawiała ona w bardzo ciekawy i interesujący
sposób historię, która mogła w pewien sposób ukierunkować
uczniów. Natomiast od strony plastycznej pieczę sprawował pan
mgr Jerzy Czop. W końcu nadszedł upragniony dzień, niecierpliwie wyczekiwany przez wszystkich uczestników konkursu. Oto
26.01.2006r miało nastąpić rozstrzygnięcie plastycznych potyczek licealistów. W skład jury weszli uczniowie, oraz nauczyciele
naszego liceum. Nie mieli oni jednak łatwego zadania. Po burzliwych obradach, dokonano wyboru. Z uwagi na wysoki poziom
prac jury przyznało ex aequo dwa drugie miejsca. Uczestnicy byli
chyba troszeczkę zawiedzeni, iż nie wskazano "tej" jedynej,
najpiękniejszej, oraz najbardziej interesującej pracy. W sumie
wyróżniono 12 plastycznych interpretacji, wcale nie tak łatwego,
jakby się mogło wydawać tematu. Chyba żaden z organizatorów
nie spodziewał się tak
wysokich umiejętności
plastycznych,
jakimi
mogli się pochwalić nasi
uczniowie. Może to dać
do myślenia, czy aby lekcje plastyki nie powinny
pojawić
się
także
w szkołach ponadgimnazjalnych?

II miejsce (ex aequo) Karolina Łabuś kl II e

II miejsce (ex aequo) Martyna Suliga kl II e

III miejsce − Karol Macherzyński II c
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Wywiad z Dyrektorem naszej szkoły
dr Lechem Młodzińskim
Jakie są Pana ogólne wrażenia z pobytu w Brukseli?
Dzięki temu wyjazdowi mogłem zobaczyć stolicę Unii Europejskiej - Brukselę, a także w małym stopniu
ją zwiedzić. Mam pewne wyobrażenia o instytucjach Unii Europejskiej (budynkach). Wyjazd był bardzo
dobrze zorganizowany, podróż nie - męcząca, aczkolwiek zajęcia w jakich uczestniczyliśmy już na miejscu,
były bardzo intensywne (od godz. 8.50 do 16.00), z krótką przerwą na lunch.
Jakie są różnice pomiędzy szkołą w Brukseli a szkołami w Polsce? Czy wypadają one bardziej
na korzyść szkoły brukselskiej czy polskiej?
Byliśmy gośćmi szkoły dla dzieci pracowników Unii. Szkoła liczy blisko 2000 uczniów w wieku od przedszkolnego do końca szkoły średniej. Klasy są mniej liczne, bardzo dobrze wyposażone, czyste. Młodzież
zachowuje się bardzo swobodnie, widać to w kontaktach z nauczycielami, ale można dostrzec ten szacunek ucznia do nauczyciela. W trakcie zajęć uczniowie mogą mieć na ławce napoje np. soczki. Nic nie jest
zniszczone. Lepiej niż w polskich szkołach utrzymane są klasy, sanitariaty. Ja jestem zwolennikiem harmonii miedzy uczniem i nauczycielem. Uczniowie zachowują się w stosunku do nauczycieli bardzo luźno,
swobodnie, jest to ogólnie przyjęty zwyczaj.
Czy chciałby Pan uczyć w takiej brukselskiej szkole, a może nawet być tam dyrektorem?
Uczyć-tak, chętnie. Kierować taką szkołą – trudno mi powiedzieć. Polskie realia są inne, w krajach
zachodnich inne. Znam jedynie polskie. Dyrektor w szkole w Brukseli ma zapewne podobne problemy do
nas. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie.
Jak wygląda szkoła brukselska z zewnątrz? Składa się z jednego dużego budynku czy może z kilku?
Byliśmy w szczególnej szkole, gdyż otwierał ją król Belgii. Młodzież w określonym przedziale wiekowym
uczy się w wyznaczonych budynkach, które były oznakowane wywieszkami. W głównym budynku znajduje się duża stołówka szkolna, dyrekcja ma siedzibę na środku placu w osobnym budynku, o pięknej
architekturze przypominającej pałacyk. Reszta budynków jest usytuowana wokół niej. Między budynkami
wybrukowane jest duże betonowe boisko szkolne. Jest też sala teatralna. My niestety widzieliśmy tylko 3
budynki. Mieliśmy również przyjemność obserwować uczniów w trakcie zajęć.

Czy uważa Pan, że takie wyjazdy integracyjne oprócz tego, że są ciekawym doświadczeniem,
mogą również przydać się w pracy?
Dla mnie tak, ponieważ mam porównanie między szkołą, którą mogłem obejrzeć, a naszą. Interesowałem
się zachowaniem młodzieży na przerwach. Jest taka sama jak i u nas. Myślę, że warunki lokalowe akurat tej
szkoły, w której byliśmy, były zdecydowanie lepsze.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
Wywiad przeprowadziły:
Martyna PIEKARA KL I b
Magdalena GZELA KL I b
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Jan Amos Komeński (1592-1670)
(ciąg dalszy)

Z WIELKIEJ DYDAKTYKI
ZASADY ŁATWEGO NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ.
(…) Rozważyliśmy już, jakimi środkami może wychowawca młodzieży na pewno
osiągnąć swój cel; zobaczmy teraz, jak owe środki dostosowywać należy do
umysłowości uczniów, aby można było posługiwać się nimi w sposób łatwy i miły.
Jeśli pójdziemy śladem natury, okaże się, że wychowanie młodzieży będzie się
posuwało naprzód bez trudu. Lecz poznajmy już same owe ślady natury.
ZASADA I.
Natura rozpoczyna zawsze od ograniczeń.
Ptak bowiem do wysiadywania bierze świeżo zniesione jaja, zawierające jak najczyściejszą treść; gdyby
już uprzednio pisklę zaczęło się kształtować, tedy daremnie wyglądałbyś dodatnich wyników.
Stąd płynie wniosek, że: po pierwsze najlepiej wpaja się zamiłowanie do mądrości w umysły młode, nie
nawykłe jeszcze do rozpraszania się na inne zajęcia. A im później kształcenie się rozpoczyna, tym oporniej
postępuje, gdyż umysł jest już uprzednio czym innym zajęty. Po wtóre: Nie może chłopca z korzyścią uczyć
równocześnie kilku nauczycieli, gdyż wręcz niepodobieństwem jest, by wszyscy utrzymali jednaki sposób
ujmowania rzeczy, czego wynikiem jest rozproszenie wrażliwych umysłów i przeszkoda w nauce.
Zatem:
1. kształcenie młodzieży powinno zaczynać się wcześnie;
2. każdy uczeń w każdym przedmiocie powinien mieć nie więcej jak jednego nauczyciela;
3. przede wszystkim należy ująć w karby obyczaje, podporządkowując je rozkazom nauczyciela.
ZASADA II
Natura tak z góry układa materiał, by sam dążył do odziania się w kształty.
Tak to pisklę w jaju już dostatecznie ukształtowane, dążąc do pełniejszej doskonałości, zaczyna poruszać
się, rozpiera skorupkę lub ją rozbija dziobem.
Źle zatem o młodzież dbają ci, którzy wbrew woli przymuszają ją do nauki. Bo i czegóż się po tym
spodziewają? Jeśli żołądek bez apetytu pokarmy przyjmuje, a ty byś mu je wciąż narzucał, nic innego
nastąpić nie może, jak tylko mdłości i wymioty, a przynajmniej niestrawność i niedomaganie. Przeciwnie
zaś, cokolwiek wprowadzisz do głodnego żołądka, wszystko przyjmie łakomie, skwapliwie strawi, i przerobi skrupulatnie na sok i krew. Stąd to powiada Sokrates: jeśli będziesz garnął się do wiedzy, wiele umieć
będziesz. A Kwintylian: Zapał do nauki polega na woli, której przymusić nie można.
Zatem:
1. należy wszelakimi sposobami rozbudzać w dzieciach zapał do wiedzy i nauki;
2. metoda nauczania powinna umniejszać trud uczenia się, tak aby uczniów nie zrażało
i nie odstraszało od dalszej nauki.
Zapał do nauki budzą w dzieciach rodzice, nauczyciele, szkoła, przedmioty same, metoda
nauczania i zwierzchność.
Jeżeli rodzice wobec dzieci wynoszą w pochwałach uczoność i uczonych; jeśli, zachęcając
do pilności, obiecują piękne książeczki, ubranie czy inną rzecz mile widzianą, jeśli nauczyciela
(szczególnie tego, któremu dzieci mają być powierzone) zachwalają zarówno dla jego wysokiego wykształcenia, jak też dla dobroci jego w stosunku do uczniów (bo też miłość i podziw są
uczuciami najskuteczniej podniecającymi ochotę do naśladowania), jeśli czasem poślą doń
dziecko z jakimś zleceniem albo z małym podarunkiem, wówczas z łatwością to uzyskają, że
najserdeczniejszym stanie się stosunek dzieci zarówno do nauki, jak i do nauczyciela.
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Nauczyciele zaś: jeśli są przystępni i uprzejmi, jeśli żadną szorstkością nie zrażają do siebie umysłów, lecz
pociągają je ojcowskim uczuciem, zachowaniem się i słowem, jeśli zachwalają wspaniałość nauk, do
których mają przystąpić, rozkosz z nich płynącą i ich przystępność, jeśli pilniejszych czasem pochwalą (a
nawet rozdzielają między malców owoce, orzechy, cukierki itp.), jeśli prywatnie zwoławszy ich do siebie,
czy nawet w czasie lekcji pokazują im obrazy, dotyczące przedmiotów, których maja kiedyś się uczyć,
przyrządy optyczne i geometryczne, kule, wyobrażające sklepienie niebieskie, i tym podobne rzeczy,
mogące ich porwać i zachwycić; jeśli przez nich co jakiś czas przekazują jakąś wiadomość rodzicom;
słowem: jeśli do uczniów odnoszą się serdecznie, łatwo serce ich pozyskają, tak że dzieci będą chętniej w
szkole przebywać, niż w domu.
Sama szkoła powinna być miejscem miłym, które by wewnętrznym i zewnętrznym wyglądem radowało
oczy. Wewnątrz niech się znajduje sala, jasna, czysta i ozdobiona wokół malowidłami; mogą to być bądź to
portrety znakomitych mężów, bądź też mapy geograficzne, albo też obrazy treści historycznej, lub wreszcie jakieś godła. Na zewnątrz niech przylega do szkoły nie tylko boisko, gdzie dzieci mogłyby używać ruchu
i wspólnie się bawić (jako że tych rzeczy nie należy im odmawiać, jak o tym poniżej w odpowiednim miejscu będzie mowa), ale też i ogród jakiś, do którego prowadzono by je niekiedy, zachęcając, ażeby syciły
wzrok widokiem drzew, kwiatów i roślin. Jeśli tak rzecz się urządzi, dzieci będą prawdopodobnie z nie
mniejszą przyjemnością chodziły do szkół, jak zazwyczaj chodzą na jarmarki, gdzie zawsze spodziewają się
ujrzeć i usłyszeć coś nowego.
Zwierzchność zaś i nadzory szkół mogą pobudzać do pilności w nauce, jeśli będą brać osobiście udział w publicznych wystąpieniach szkoły (czy to są ćwiczenia, czy deklamacje, czy
rozprawy, czy wreszcie egzaminy lub promocje) i rozdzielać pomiędzy pilniejszych pochwały
i podarki.
Ciąg dalszy siedemnastowiecznych zasad, które jak widać zadziwiają aktualnością, w następnym numerze
Sokratesa tańczącego.
Opracowała: Maja Janus

SŁOWNICZEK ŁACIŃSKICH SENTENCJI
A
“Aequam memento rebus in arduis servare H
mentem” – Pomnij zachować umysł “Honos habet onus” — Zaszczyt pociąga za
niezachwiany pośród złych przygód sobą obowiązki
(Horacy)
I
C
“Iustitia civitatis fundamentum” –
“Civium concordia murus urbium” –
Sprawiedliwość fundamentem państwa
Zgoda obywateli murami miast
L
D
“Labor omnia vincit” –
“De gustibus non est disputandum” – Praca wszystko zwycięża
O gusta nie należy się spierać
“Littera docet, littera nocet” - Litera uczy,
E
litera szkodzi
“Ecce homo” - Oto człowiek
M
G
“Manifesta non egent probatione” “Guid
leges
sine
moribus
vanae Oczywiste nie wymaga dowodu
proficiunt” – Co warte puste prawa bez
obyczajów.
“Mors certa, hora incerta” - Śmierć jest
pewna, ale jej godzina nieznana
“Gutta cavt lapidem non vi, sed saepe
cadendo” – Kropla drąży kamień nie siłą,
lecz częstym spadaniem
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TŁUMACZENIA
OTO EFEKT DALSZEJ PRACY TŁUMACZENIA PRZEZ NASZYCH UCZNIÓW
UTWORÓW POETÓW ŁACIŃSKICH
Dla porównania zamieszczamy tłumaczenie profesjonalistów:
Henryka Sienkiewicza i Józefa Birkenmajera

LEUKONOE
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati.
Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas : carpe diem quam minimum credula postero.
H. I, 11

LEUKONOE
< Czyli, co by miał na myśli poeta, gdyby pochodził
z ulicy XXI w. >
Hej! Leukonoe, maleńka, odpuść sobie
Po co chcesz wiedzieć co się przydarzy mnie czy Tobie
Niech inni interesują się wróżbami
Damy radę! Cokolwiek się zdarzy z nami.
Może to ostatnia chwila nasza, a może będzie ich wiele
Wyluzuj , bądź mądra, bo tu sami przyjaciele
Nalej mi, Leukonoe, wina i niech przez tę krótką chwilę
Tu na imprezie będzie wesoło i mile.

LEUKONOE
Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie,
Jaki nam koniec gotują bogowie,
I babilońskich nie pytaj wróżbiarzy.
Lepiej tak przyjąć, jak się zdarzy.
A czy z rozkazu Jowisza ta zima,
Co teraz wichrem wełny morskie wzdyma,
Będzie ostatnia, czy tez nam przysporzy
Lat jeszcze kilka tajny wyrok boży,
Nie troszcz się oto i… klaruj swe wina.
Mknie rok za rokiem, jak jedna godzina.
Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę
W złudnej przyszłości obietnice płoche.

Henryk Sienkiewicz

Hej, Leukonoe, moja kochana
Czas nam ucieka, gdy żyjemy od nocy do rana
Chwytaj dzień i kosztuj każdą chwilę
Nie martw się przyszłością, wierz mi, że się nie mylę.
Damian Domżalski , kl. I b

Sokrates TAŃCZĄCY
MAECENAS ATAVIS…

DO MECENASA … 2006

Mecenas atavis edite regibus
o et praesidium dulce decus meum:
sunt quo curriculo pulverem Olimpicum
collegisse iuvat metaque fervidis
evitata rotis palmaque nobilis
terrarum dominos evehit ad deos ;
hunc, si mobilium turba Quiritium
certat tergeminis tollere honoribus;
illum, si proprio condidit horreo
quidquid de Libycis verritur areis.
Gaudentem patrios findere sarculo
agros Attalicis condicionibus
numquam demoveas, ut trabe Cypria
Myrtoum pavidus nauta secet mare;
luctantem Icariis fluctibus Africum
mercator metuens otium et oppidi
laudat rura sui : mox reficit rates
quassas indocilis pauperiem pati.
Est qui nec veteris pocula Massici
nec partem solido demere de die
spernit, nunc viridi membra sub arbuto
stratus, nunc ad aquae lene caput sacrae;
multos castra iuvant et lituo tubae
permixtus sonitus bellaque matribus
detestata ; manet sub Iove frigido
venator tenerae coniugis inmemor,
seu visa est catulis cerva fidelibus,
seu rupit teretes Marsus aper plagas.
Me doctarum hederae praemia frontium
Dis miscent superis, me gelidum nemus
Nympharumque leves cum Satyris chori
secernunt populo, si neque tibias
Euterpe cohibet nec Polyhymnia
Lesboum refugit tendere barbiton.
Quodsi me lyricis vatibus inseres,
sublimi feriam sidera vertice.

< Czyli co poeta miałby na myśli,
w XXI wieku na zawierciańskiej ziemi >

gdyby

żył

Drogi Mecenasie, Ty, którego przodkami są królowie
Mój przyjacielu i obrońco, słuchaj co Ci powiem:
Są tacy, którzy w sporcie się kochają
A ich serce bije głośno kiedy wygrywają.
Inni wszędzie plakaty swoje rozwieszają
Gdy czas wyborów nadchodzi, a ludzie do urn gnają.
Są i tacy, dla których miasto jest domem
I radują się błyskiem neonów oraz pociągów gromem.
Weseli są niczym sternik stojący za sterem
Pracując w biurze swoim ze swym komputerem.
I nie odciągnąłbyś go od tej pracy, o za nic, mój Boże.
On nigdy nie posieje zboża, ani pola nie zaorze,
Niejeden też opuszcza rodzinę z miną cmentarną,
Bo musi znaleźć sobie pracę ,, na czarno".
Inni natomiast choć biedni są, nic ich stąd nie ruszy
Wolą pić wino z kumplami gdzieś w rudnickiej głuszy.
Są i tacy co swą przyszłość widzą w armii,
Chcą latać na MIG- ach i służyć w kompanii.
Niejeden też żyje jak nędzny cwaniaczek
Tu ukradnie, tam zabierze, sprytny złodziejaszek.
Ja, natomiast gdzie indziej szukam swej radości
Znajduję ją w lirycznej nieśmiertelności.
Dla mnie radością jest wierszy pisanie,
I na papier swych uczuć ciągłe wylewanie
Nie zastąpi mi nic rudnickiego cienia,
Ani mojego cennego natchnienia
Wiec jeśli mnie zaprosisz na poetów zjazd,
Będę panem planet w wieńcu ze złotych gwiazd.
Damian Domżalskikl. I b

H. I, 1

DO MECENASA
O ty, którego niegdyś królami były przodki,
Mecenasie, mój skarbie, mój opiekunie słodki !
Bywa, że człek niejeden żywi jeno pragnienie,
By rozniecać kurzawę w olimpijskiej arenie,
A jeżeli osiągnie metę powózka chyża,
Mniema, iż go ku bogom palma zwycięstwa zbliża.
Inny znowu się wspina do kurulnych zaszczytów,
Zabiegając o względy tłumu zmiennych Kwirytów.
Tamten zaś opatruje zbożem własne spiżarnie
Licząc, wiele tez korcy z rynków libijskich zgarnie.
Ów zaś z zamiłowaniem ziemię pługiem obrabia;
Nigdy w myśl mu nie przyjdzie siąść na pokład korabia
I ze strachem żeglować przez cieśninę myrtojską:
Ponad skarby Attala woli zagrodę swojską.
Kupiec, gdy go na morzu nęka huragan,
Chwali włości swe ciche, zyskom nie szczędzi nagan,
Lecz niebawem w świat płynie na skołatanej łodzi,
Boć niełatwo z dochodem niepokaźnym się zgodzi.
Niejeden zaś wytrawny pieczeniarz, biesiad wyga,
Przed kielichem starego Massyku się nie wzdryga,
Wśród łąki, co drzew cieniem i nurtem wody chłodnie,
Na gnuśnych wczasach cale przepędza popołudnie.

Wielu obóz pociąga i dźwięk trąb i surem,
Które przeczuciem wojny napełniają ponurem
Serca matek. Myśliwy w kniei przepędza noce,
A gdy warchlak marsyjski w sidłach mu się szamoce,
Lub gdy wierne ogary wpadną na trop jelonka,
Zapomina, że w domu płacze za nim małżonka.
Ja, gdy czoło uczone w święte przystroję bluszcze,
Bogom czuje się bratem, nie dbam o ludzi tłuszcze.
W chłodnym gaju, gdzie tańczą z Nimf orszakiem Satyry
Polihymnia mi chętnie nastraja struny liry,
Euterpe mi wtóruje na swej sielskiej piszczałce,
A ja sobie i Muzom pieśń tę eolską kształcę.
Jeśli na miano wieszcza zasłużyłem z twej strony,
Wierzę, iż sławą moją uderzę w nieboskłony.
Józef Birkenmajer

Sokrates TAŃCZĄCY

Historia pewnego jaja ... c.d.
“Ab ovo”
Od jaja (od początku)

Autorzy: tekst i pomysł −Mateusz Koroś kl IIb
tłumaczenie − mgr Beata Pustułka,
rysunki
− Martyna Tyszczak kl IIb
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Na egzaminie. Po kilku zadanych pytaniach profesor mówi do studenta:
- Leje pan wodę.
- Panie profesorze, cóż zrobić, skoro temat jak rzeka...
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